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At være på Herrens mark har flere betydninger: at være på bar bund, at være 
rådvild, at være i knibe, mv. For mange er dette udtryk meget passende på 
den situation, vi nu har levet i gennem mere end et år. Tiden har budt på tab, 
afsavn og afstand, mundbind og test. Og man kan med rette spørge: Kan 
noget godt komme fra corona?

Mange har oplevet tiden som en ørkenvandring, som vi kender den fra 
beretningerne om israelitterne. Umiddelbart var det ikke glædelige begiven-
heder, men vi gør klogt i at holde for øje, at det fik stor betydning for israelit-
terne i deres forståelse af sig selv og af Gud. Netop dér mødte de Gud som 
ham, der havde omsorg for dem midt i krisen. Og de fik måske den samme 
oplevelse, som Jakob havde, da han udtrykte, at Herren er i sandhed på dette 
sted, og jeg vidste det ikke (1. Mos. 28.16). 

Også i denne for mange af os så udfordrende en tid, har vi med Gud at 
gøre. Nogle døre er blevet lukket, men så har vi oplevet, at vinduer er blevet 
åbnet. Nye muligheder har vist sig at være af stor betydning, for at såvel det 
menneskelige liv som det åndelige kan styrkes. Selv om det sker på en helt 
anden måde.

Midt i vores ørkenvandring er Gud lige så aktiv og nærværende, som han 
var det, da israelitterne var på deres. I alle forhold har vi med ham at gøre, 
og derfor må vi også tale med Gud om, hvad det er, han ønsker at vi skal 
lære af coronakrisen. Derfor er der kun ét at gøre: at flygte hen til ham, der 
har hele verden i sin gode hånd og anbefale både os selv og Guds menighed 
til ham – med bøn om, at han i vores magtesløshed vil se til os i sin nåde!
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AF JENS PETER REJKJÆR, GENERAL- OG MISSIONSSEKRETÆR

I begyndelsen af 2020 blev Rasmus 
Kjær Jensen udsendt som missionær til 
Tanzania. De første måneder gik med 
et sprogskoleophold i Iringa. Herefter 
flyttede Rasmus til Kigoma, som ligger 
i den nordlige ende af Tanganyikasøen.

Det tager tid at falde til, og samtidig 
stod Lake Tanganyika provinsen midt 
i at skulle have synode og vælge ny 
formand og den første biskop i provin-
sens historie. Alligevel besøgte Rasmus 
samtidig en del menigheder sammen 
med kirkens formand for at blive 
introduceret til kirken, og Rasmus holdt 
oplæg om, hvordan man skulle hånd-
tere Covid-19. Derudover deltog han 
i et bibelkursus for evangelister, hvor 
han havde en del undervisning. 

Undervisning i menigheder
I første halvår 2021 har Rasmus brugt 
megen tid på at besøge forskellige 
menigheder i provinsen for at undervise 
i, hvad det vil sige at være en del af 
Brødrekirken, en gennemgang af Luka-
sevangeliet, mv. Programmet har været 
stramt, men projektet er lykkedes gan-
ske godt. Rasmus har fået god feedback 
fra deltagerne, som fik sat ord på nogle 
forhold, de ikke tidligere havde været 
bevidste om. For Rasmus handlede det 
meget om at få de lokale kristne til at 
tale sammen!

Fandt kærligheden i London
Allerede under sit forberedende ophold 
på All Nations Christian College i 
efteråret 2019 mødte han Kristyna. Hun 
kommer fra Tjekkiet og læste en Master 
på All Nations, efter at hun tidligere 
har været missionær i Thailand i godt 
en fem års periode. De blev kærester, 
og har set hinanden cirka hvert halve 
år, hvilket har været en udfordring for 
parret. 

De har besluttet sig til at gifte sig 
sommeren 2021, og derefter har 
Rasmus søgt ind på All Nations igen 

FARVEL TIL KIGOMA
Rasmus Kjær Jensen afslutter sit ophold i Tanzania 
til sommer for at læse Master i Transformational 
Leadership i London.

Rasmus og Kristyna

for at påbegynde sit masterstudie. Det 
indebærer samtidig, at Rasmus afslutter 
sin tjeneste i BDM hen over somme-
ren 2021. De næste to år vil Rasmus 
opholde sig og studere i London.

Tak – og tillykke
Fra BDM skal der lyde en stor tak til 
Rasmus for indsatsen. Han har sat spor 
i provinsen, som helt sikkert vil komme 
til at savne hans indspil, undervisning 
og samvær. Vi vil ønske alt godt for 
Kristyna og Rasmus og Guds velsignel-
se over ægteskab og fremtidig tjeneste. 

Brødrekirke i Kigoma
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Hvad er det vigtigste, der er sket i dit 
liv de seneste år?
At påbegynde teologistudiet var opfyl-
delsen af et kald, der ligger mange år 
tilbage. Jeg er dybt taknemmelig over 
at arbejde på fuld tid i kirken og have 
mulighed for at betjene alle de seks 
forsamlinger, vi har i Brødrekirken i 
Albanien.

Hvilke personer har betydet mest for at 
forme dig til den, du er blevet?
Vjollca Mazi, kirkens formand og min 
trofaste ven igennem mange år. Hun 
er en god lytter, og hun har lært mig at 
være stærk midt i de mange kirkelige 
udfordringer. Derudover vil jeg nævne 
Jørgen Bøytler, min præst og mentor, 
som har været med os på en vanskelig, 
men velsignet rejse som kirke. Han har 
aldrig opgivet mig. At få min datter Za-
ira har også givet mig vigtige erfaringer 
de sidste seks år, og hun har lært mig at 
være mere tålmodig.

Beskriv den største glæde, du har ople-
vet som lægpræst den seneste tid?
Det er arbejdet med de nødstedte kvin-
der i bydelen Bathore, hvor vi har set 
kirken vokse søndag efter søndag. Og 
at se kirken blive etableret blandt den 
etniske minoritet romaerne i Lezha. Det 
er en drøm, som nu er gået i opfyldelse 
og et svar på bøn.

Hvordan har du holdt modet oppe 
under Covid-19?
Ved at lede en kort online-andagt på 
WhatsApp hver dag. Vi mødes en 
gruppe på 65 personer fra de seks 
forsamlinger.

Hvordan har dine teologiske studier 
præget dig og din tjeneste?
Rigtig meget! Jeg har fået en ny for-
ståelse af bibelkritik, fortolkning og 
vigtigst af alt, mit gudsforhold er blevet 
styrket. Jeg er stærk, fordi Herren er 
min styrke og leder mig i at lede. At 
komme i dybden med teologien og 
kirkehistorien har også haft en positiv 
indflydelse på mit indre forhold til 
tjenesten.

Hvilke refleksioner gør du dig om din 
lederrolle midt i en Covid-19-krise?
Intet er umuligt med Gud! Jeg tror, at 
Gud har været med mig gennem en 
svær tid. Min første bøn har altid været 
»led mig i at lede«, og han har svaret 
på bønnen hver dag. Selvom vi som 
familie har oplevet tab og sorg, har Gud 
ledt mig hvert et skridt. Og den daglige 
online-andagt har været til stor velsig-
nelse.

Hvilke planer eller visioner har du for 
de næste år?
Bøn og overgivelse til Gud så jeg må 

AF MARTIN HØJGAARD JENSEN, INFORMATIONSMEDARBEJDER

BAG OM LEDEREN 
Som teenager blev Dena Grillo Fortuzi præsenteret for 
den kristne tro, da danske missionærer kom til Alba-
nien efter kommunismens fald. I dag læser hun teologi 
for at blive ordineret som præst. BDMnyt har bedt hen-
de svare på en række spørgsmål om livet.

Dena Grillo Fortuzi
 Født den 19. juni 1982.
	Vokset op i hovedstaden Tirana,  

da Albanien var underlagt et
 strengt kommunistisk styre.
	Døbt i 1996 af den danske mis-

sionær og præst Knud Schjødt
 Pedersen.
	Studerer MA i Teologi på Mo-
 ravian Theological Seminary i
 Bethlehem, Pensylvania, USA.
	BA i International kommuni-
 kation og MA i Internationale
 Relationer.
	Blev leder i kirken i 2007. Læg- 

præst siden 2016.
	Gift med Koli. Sammen har de 

datteren Zaira på 6 år. De bor i 
Tirana.
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følge Guds plan. Begge mine sviger-
forældre døde af Covid-19 i oktober 
sidste år, og det har påvirket os meget 
som familie. Vi føler, vi er i færd med 
at genopbygge vores liv. Jeg håber, at 
Gud vil give mig visdom og styrke til 
at være en troskvinde i min familie. At 
jeg kan opmuntre dem, som har brug 
for mig lige nu og her. Jeg beder også 
Gud om nåde, tålmodighed og vilje-
styrke til at tage mig godt af mine egne 

Det har været 
en vanskelig 
tid, men også en 
tid med velsig-
nelse på mange 
måder

»

»For første gang tror jeg vi forstår, hvad 
det indebærer at høre sammen, selvom 
vi ikke kan være sammen fysisk. Jeg 
tror, pandemien har ændret vores prio-
riteter, både hos enkelte og som kirke, 
og har øget bevidstheden om, hvordan 
vi kan række ud til mennesker trods den 
sociale distance,« siger Vjollca Mazi, 
formand for Brødrekirken i Albanien.

Påvirket af Covid-19-pandemien
Med mere end 130.000 registrerede 
Covid-19-tilfælde og over 2.300 døde 
har Albanien været hårdt ramt. Mange 
af Brødrekirkens ledere og medlemmer 
eller deres familier har været ramt af 
sygdommen. Fem er døde med corona. 
»Folk har mistet deres job, er blevet 
trukket i løn eller har andre økonomi-
ske problemer. Med hjælp fra vores 
internationale brødre og søstre har vi 

derfor delt mad ud ad seks omgange i 
de byer, hvor vi samles. Det har været 
en vanskelig tid, men også en tid med 
velsignelse på mange måder,« siger 
Vjollca Mazi

Andagt hver dag
Siden pandemien ramte i foråret 2020, 
har Brødrekirken hver dag holdt andagt 

online via WhatsApp. Her læses Guds 
ord, der bedes og lyttes til en salme 
eller prædiken. Selvom alle ikke har 
mulighed for at deltage, har det givet en 
følelse af at stå sammen under en svær 
nedlukning. »Det har gjort os stærke, så 
vi ikke er bukket under for pandemiens 
bekymringer,« siger Dena Grillo Fortuzi.

Påsken blev lyspunkt
»Det vakte stor glæde, at vi i påskeugen 
i år endelig fik mulighed for at samles 
via Zoom og med fysisk fremmøde 
i de seks forsamlinger. Her delte vi 
nadveren online med vores præst Jør-
gen Bøytler,« fortæller Vjollca Mazi. 
»Mange har gået med en stærk længsel 
efter at kunne mødes igen.« De to kir-
keledere håber, at påskegudstjenesten 
var startskuddet til, at de kan mødes 
hver anden uge i den kommende tid. 

KIRKE UDFORDRET AF 
NEDLUKNING 
Online-andagter hver eftermiddag har holdt modet oppe for 
de albanske kristne under Covid-19-pandemien. Efter en hård 
og lang nedlukning blev påskefejringen et lyspunkt i corona-
mørket.

Brødrekirken i Albanien
Med 300 medlemmer fordelt på seks 
forsamlinger er Brødrekirken til 
stede i byerne Tirana, Burrell, Bat-
hore, Elbasan, Pogradec og Lezha. 
Kirken har bl.a. to børnehaver, et 
stort børne- og ungdomsarbejde, 
et maduddelingsprogram for 50 
familier i Bathore samt et voksende 
diakonalt hjælpearbejde. 

forældre, som begge har en Alzheimer-
diagnose.

I tjenesten håber jeg, at jeg snart kan 
besøge forsamlingerne hver måned, 
som det var min plan, inden pandemien 
brød ud. Jeg håber også på at blive 
ordineret inden så længe (om Gud vil), 
så jeg kan forrette dåb og nadver. 



BDMNYT  
2/20216

BDM BRYDER NYT 
LAND 
BDMs formand Jørgen Bøytler beskriver i en artikelse-
rie BDMs udvikling fra genforeningsåret i 1920 og frem 
til i dag. I denne sidste artikel fortæller han, hvordan 
BDM siden 1980’erne har spredt sin indsats til nye om-
råder.
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Som tidligere nævnt arbejdede dan-
skere i Brødrekirkens mission også 
inden dannelsen af BDM. De var sendt 
af missionsdirektionen i Herrnhut til 
forskellige steder i verden fra Surinam 
og Vest Indien i vest til Tibet i øst, fra 
Labrador i nord til Australien i syd.

Fokus på Vest-Tanzania
BDM blev fra begyndelsen i 1920 
fokuseret på Unyamwezi, altså i 
Vest-Tanzania. I 1968 begynder dette 
mønster at brydes, idet et lille hjørne af 
det dengang nye Tanzania, på grænsen 
til det daværende Nord Rhodesia, efter-

følgende kaldet Zambia, påkalder sig 
BDMs opmærksomhed. Nogle lands-
byer i Ulungu lå inden for Tanzanias 
grænser. Der var protestantiske kirker, 
men de var hjemløse nu. Brødrekirken 
blev bedt om at acceptere disse kirker, 
og første spadestik til det, der et par 
årtier senere blev til Brødrekirken i 
Rukwa, blev taget. 

Udvidelse af missionsområdet
BDM blev det ledende missionsselskab 
i denne udvidelse og sendte ret snart 
en missionær til området. Brødrekir-
ken i Rukwa begyndte at vokse og er 

de sidste 25 år blevet BDMs vigtigste 
arbejdsområde. I høj grad på grund af 
arbejdet fra Kipili ved Tanganyikasøen. 

I 1980´erne begyndte BDM også at 
arbejde længere mod nord ved Tan-
ganyikasøen i byen Kigoma. Det blev 
efterhånden tydeligere, at BDMs ar-
bejdsområde ikke mere kun omfattede 
Unyamwezi, men også andre områder i 
Tanzania.  

Albanien åbnes for mission
I starten af 1990´erne blev et helt ny 
arbejdsområde åbnet, idet et ganske nyt 
arbejde i Albanien gennem en tidligere 

Af JØRGEN BØYTLER, PRÆST I BRØDREMENIGHEDEN OG BDMs FORMAND 

Nye vedtægter, »da BDM nu er kendt i hele Kongeriget«. Bestyrelsen består nu af fem – syv medlemmer; 
Brødremenighedens præst samt BDMs sekretær er fødte medlemmer. Medlemmerne skal godkendes i Herrn-
hut (men ikke længere af BMB). Vedtægtsændringer skal imidlertid godkendes i Herrnhut og af BMB.

BDMS UDVIKLING TIL ET FOLKEKIRKELIGT MISSIONSSELSKAB MED SPECIEL TILKNYTNING TIL 
BRØDREMENIGHEDEN I CHRISTIANSFELD OG DEN VERDENSOMSPÆNDENDE BRØDREKIRKE

De først kendte vedtægter. En stor be-
styrelse udgøres af bl.a. Brødremenig-
hedens to præster, ældsteråd m.fl. 

Nyt navn: Brødremenighedens Danske Missionsforening. Nye ved-
tægter: Bestyrelsesmedlemmerne skal godkendes i Herrnhut samt af 
British Mission Board (BMB).

1843

Nordslesvigsk Missionsforening stiftes af N. J. 
Holm, som dog dør to år senere. Brødremenig-
hedens Ældsteråd overtager ledelsen. 

Oversigt samlet af Steen Møllgaard Andersen

1910
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BDM-medarbejder blev accepteret som 
en BDM-opgave. Arbejdet i Albanien 
var meget forskelligt fra det kendte 
arbejde i Tanzania, og BDM begav sig 
ind i en læringsproces, der langt fra var 
billig endsige gratis, ikke bare økono-
misk, men også menneskeligt og so-
ciologisk. Nu skulle BDM arbejde i et 
land, der i 50 år havde været kendt som 
verdens mest lukkede kommunistiske 
land. Nu skulle vi lære at arbejde sam-
men med mennesker, der var vokset op 
uden kendskab til Bibelen og kristen-
dommen, og som ofte var veluddannede 
og dannede mennesker. 

Nyt område, nye givere
Det viste sig, at det var nødvendigt at 
nå ud til en ny giverskare i Danmark, 
idet mange af de traditionelle støtter til 
arbejdet i Afrika ikke følte kald til at 
støtte arbejdet i Albanien. Det betød en 
meget vigtig læring for BDM, nemlig 
at en gruppe givere udviser en stærk og 
vigtig identifikation med et bestemt ar-
bejdsområde. Det betød at en ny gruppe 
mennesker fattede interesse for BDMs 
arbejde i netop Albanien.

Flere lande på kortet
Der kom flere nye lande på BDMs 
verdenskort: I DR Congo, tidligere 
kendt som bl.a. Zaire, opstod der en ny 
Brødrekirke. BDM viste en vigtig om-
stillingsparathed og begyndte at støtte 
arbejdet i Kasai Orientale i Congo og 
senere i Øst-Congo tæt på Tanzania. 

Burundi blev sammen med Rwanda 
nye lande, hvor BDM sagde ja til at 
arbejde inden for nye Brødrekirker.

100 år med BDM
BDM kan på sin 100-års fødselsdag se 
tilbage på en fantastisk udvikling. Man 
kan næppe påstå, at BDMs udvikling 
har været planlagt ved hjælp af forkro-
mede strategier, regneark, generalfor-
samlings-vedtagelser eller konsulentbi-
stand. Tværtimod er BDMs udvikling 
sket med en høj grad af spontanitet, ved 
at se muligheder, ved at lytte til ønsker 
og prøve at forfølge opfordringer til at 
hjælpe. 

På Guds velsignelse beror alt
Jeg tror, det er rigtigt at sige, at BDM 
arbejder meget afhængigt af Guds kald. 

Interessant nok er det kun en gang eller 
to i BDMs historie sket, at et tordenvejr 
eller lignende har kaldet et menneske 
ind til tjeneste, og da har det nok også 
været Gud, der havde en finger med i 
spillet. Det er sket, men er vel undtagel-
sen, der bekræfter reglen. Meget snare-
re ser vi et BDM, der, med et højtideligt 
udtryk, bliver ledt af Helligånden.  

Jesus informerede Nikodemus om at, 
at vinden blæser hvorhen den vil, vi 
hører dens susen, men ingen ved, hvor 
den kommer fra og hvor den går hen. 
Sådan er det med enhver, der er født af 
Ånden. Vi kan ikke lade være med at 
have store forventninger til en fremtid, 
der er i Guds hånd. BDM har i 100 år 
levet i Guds velsignelse. Det vil gerne 
vi blive ved med.
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Nye vedtægter, »da BDM nu er kendt i hele Kongeriget«. Bestyrelsen består nu af fem – syv medlemmer; 
Brødremenighedens præst samt BDMs sekretær er fødte medlemmer. Medlemmerne skal godkendes i Herrn-
hut (men ikke længere af BMB). Vedtægtsændringer skal imidlertid godkendes i Herrnhut og af BMB.

BDMS UDVIKLING TIL ET FOLKEKIRKELIGT MISSIONSSELSKAB MED SPECIEL TILKNYTNING TIL 
BRØDREMENIGHEDEN I CHRISTIANSFELD OG DEN VERDENSOMSPÆNDENDE BRØDREKIRKE

Nye vedtægter. Man finder anledning til i bladet at skrive, at man »ikke har ændret 
signaler«.  Brødremenigheden i Christiansfeld har nu, efter at have ventet siden 
1945, fået fastsat sin status i Den Fastlandseuropæiske Brødrekirkeprovins, nem-
lig som værende en del af provinsen, men med stor autonomi. Det er ikke specifikt 
nævnt, at man er et folkekirkeligt missionsselskab; men den eneste formelle tilknyt-
ning til Brødremenigheden er nu, at der skal være et bestyrelsesmedlem udpeget af 
denne. Vi kan konstatere, at BDM nu er et ”Folkekirkeligt Missionsselskab”. 

BDM kommer med i Folkekirkens Mis-
sionsråd, »naturligt og uden spørgsmål« 
som det formuleres i bladet i 1972.

200-års jubilæum for grundlæggelsen af ”kolonien Christiansfeld”. Forsiden af BDMnyt 
nr.  7/1973 er viet til dette jubilæum. Her nævnes bl.a., at »et af de folkekirkelige missions-
selskaber, Brødremenighedens Danske Missionsforening« er beliggende i byen.

1937

19721921 1965

1973

BDM
Læs øvrige artikler i BDMnyt nr. 4/2020 og 1/2021

N Y  S E R I E

100 år med


 100 ÅR I DANSK MISS

IO

N 
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MINDEORD AF JØRGEN BØYTLER, FORMAND FOR BDM

Tidligere missionær, højskolelærer 
og præst Bent Tage Nielsen døde den 
21. oktober 2020. Bent Tage, som vi 
var mange, der kaldte ham eller bare 
Bent, var født i 1933 i Bjerringbro. I 
sine unge dage arbejdede Bent Tage 
som landmand, men blev klar over, at 
han skulle noget andet. Han blev gift 
med Inger i 1956. Efter en uddannelse i 
diakoni og studier på Fjellhaug i Norge, 
rejste Bent Tage og Inger med to små 
børn i 1960 til Tanzania for Brødre-

menighedens Danske Mission. Det var 
dengang missionærer sejlede til Afrika. 
Det blev starten til et engagement og en 
kærlighed til Tanzania, som holdt sig 
livet igennem. 

I 1960erne talte BDM’s missionærer 
primært kinyamwezi og det var også 
klart Bent Tages afrikanske modersmål, 
selv om han senere mere brugte swahili. 
Uden at kunne bevise det, vil jeg sige, 
at Bent Tage nok var den sidste dan-
sker, der kunne tale og skrive kinyam-
wezi på et højt plan. Ordet wangaluka 
er titlen på en selvbiografi af Bent Tage. 
I Unyamwezi er det stadig i dag god 
stil om morgenen at hilse på hinanden 
med et wangaluka, godmorgen, eller 
ordret oversat »lyset bryder frem«. På 
sæt og vis kan netop det udtryk stå som 
overskrift over Bent Tages liv.

Bare for at give et indtryk af Bent 
Tages betydning for BDM og missi-
onsarbejdet i Unyamwezi, så skal det 
nævnes, at han havde kendt Kipamila, 
den første mnyamwezi, der blev kristen. 
Kipamila var i en høj alder med til at 
modtage Inger og Bent Tage, da de 

KÆRLIGHEDEN TIL 
TANZANIA HOLDT 
HELE LIVET
I efteråret 2020 døde den tidligere BDM-missionær 
Bent Tage Nielsen. Fra den stråtækte skole i Yllebjerg, 
hvor han trådte sine barnesko, til landsbyerne i Tanza-
nia, hvor han virkede som missionær i 17 år, spændte 
hans liv vidt.

ankom til Kitunda i 1963.
Efter en start i Sikonge, blev arbejds-

stedet i første omgang Usoke, hvor 
Bent Tage oplevede udfordringer i 
arbejdet. Tre år senere efter endt orlov, 
blev Inger og Bent Tage kaldet til at 
være præstepar i Kitunda. Det blev 
gode år med masser af klassisk missio-
nærarbejde i et stort sparsomt befolket 
område. 

Det var år, der både nationalt og i 
kirken bød på store forandringer, idet 
Tanganyika blev selvstændigt og det 
samme gjaldt for kirken. Det blev også 
år, hvor der var en stor vækkelse i 
Kitunda-omådet. Der var sammenhæn-
ge med det, der kaldes Den Østafrikan-
ske Vækkelse i områderne omkring de 
store søer. Inger og Bent Tage mødte en 
gruppe vækkelsesfolk, herunder også 
præsten Ernest Baruti, som jeg faktisk 
mødte i Tabora nu her i januar 2021. Jo, 
der er sammenhæng i historien. Væk-
kelsen i Kitunda begyndte i januar 1966 
og ifølge Ingers og Bent Tages beret-
ninger blev mange frelst. Sidst i 1968 
måtte familien vende hjem til Danmark 
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foranlediget af, at Inger blev syg. Inger 
og Bent Tage var efter nogle meget 
gode år i bl.a. Kitunda kommet hjem.

Os, der kendte Bent Tage og Inger 
var klar over, at der var mange, de hver 
eneste dag bad for. Mange år senere 
kunne vi stadig mærke, hvor meget Ki-
tunda betød for Bent Tage. Han havde 
fået lov til som missionær at stå i en 
vækkelsestid og opleve, at mennesker 
tog imod evangeliet.

I Danmark blev Bent Tage kaldet 
som præst i Farsø og senere i Dorf og 
Dronninglund, og efterfølgende som 
højskolelærer på Børkop Bibelskole. 
Endvidere blev Bent Tage rejsepræst 
for Indre Mission og feltpræst.

Inger døde i 1997 efter et rigt men-
neskeliv, der i de sidste mange år var 
præget af sygdom, men også taknem-
melighed til Gud

Bent Tage blev igen kaldet af BDM 
til at rejse til Tanzania. Det blev på ny 
gode år. En stor og god ting var det, 
at Bent Tage fandt Kirsten Troelsen, 
som havde en fortid som missionær 
i Tabora. Det var en stor glæde, at 
Kirsten og Bent Tage blev gift i 1998 
og derefter kunne rejse ud sammen som 
missionærer i Sikonge.

Bent Tage er nu gået hjem. Og mon 
ikke en dag mange af os skal mødes 
med et wangaluka. Den dag, da lyset 
endegyldigt er brudt frem.

Æret være Bent Tage Nielsens minde.

BDM GENBRUG 
LUKKER
Efter 27 år lukker BDM Genbrug på Præ-
toriustorvet i Christiansfeld med udgan-
gen af maj måned. Aktiviteten samles 
fremover i BDM Genbrug-Møbelhuset i 
Kongensgade.

Siden opstarten i 1994 har ildsjælene 
Karen og Svend Søe været en bærende 
kraft i genbrugsarbejdet sammen med 
mange frivillige. Men nu synes de og 
medarbejderne, at tiden er kommet til 
at stoppe, og lade andre drive gen-

brugsarbejdet videre i nye rammer.

Tak uvurderlig indsats
Overskuddet fra genbrugssalget på 
Prætoriustorvet har gennem årene givet 
flere millioner af støttekroner til BDMs 
arbejde. 

»På den måde har genbrugsforret-
ningerne bidraget til BDMs positive 
udvikling gennem de senere år,« siger 
generalsekretær Jens Peter Rejkjær. 
Han mener, de mange medarbejdere 
skal hyldes for hver eneste time, de har 
lagt i arbejdet med en uvurderlig og 
utrættelig indsats til gavn for andre.

»En stor tak skal lyde til enhver, som 
har bidraget med stort og småt. Og en 
særlig tak til Karen og Svend Søe. De 
kan med god samvittighed slippe tøjler-
ne nu, og jeg håber de sammen med de 
øvrige medarbejdere vil se tilbage med 
glæde og taknemlighed over det, som 
de sammen har udrettet,« siger han.

Ny koordinator
For at styrke samarbejdet mellem 
BDMs butikker i byen blev Carsten 
Bruhn-Lauritsen først på året udpe-
get til frivillig koordinator for BDMs 
handel og genbrug. Hans opgave er 
bl.a. at samle et koordineringsudvalg og 
medvirke til at skabe synergi mellem 
Shop Karibu, BDM Butikken og BDM 
Genbrug-Møbelhuset.

En stor tak skal 
lyde til enhver, 
som har bidra-
get med stort og 
småt

»
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GENERALSEKRETÆR PÅ PENSION
BDM skal til efteråret have ny generalsekretær. Jens Peter Rejkjær har efter syv 
år på posten valgt at gå på pension. Han fratræder den 30. september. Jens Peter 
Rejkjær trådte til i 2014, og har siden da været medvirkende til BDMs positive 
udvikling.

Om sin beslutning om nu at fratræde siger han: »Det er blevet til syv begiven-
hedsrige år i mit liv, som jeg takker både Gud og mennesker for! Der er sket meget. 
Det har været en berigelse for mig, både åndeligt og menneskeligt, og jeg synes, at 
jeg har modtaget så meget fra de udsendinge, der har tjent i Guds rige. Gud bruger 
mennesker til at få ting til at ske, og alligevel ved vi, at virkeligheden er, at på Guds 
velsignelse beror alt!«

GODDAG OG 
FARVEL
I BDM’s bestyrelse må vi indimellem 
sige farvel til medlemmer, der ofte har 
siddet der i ganske mange år. I år er 
turen kommet til Jytte Schmidt. Jytte har 
været valgt af Brødremenigheden i Christiansfeld. Hun har siddet i BDMs besty-
relse gennem mere end 10 år, hvor hun engageret har fulgt med i arbejdet, ligesom 
hun også adskillige gange er trådt til, når der manglede en hjælpende hånd. I BDM 
har vi profiteret af at have et lokalt forankret bestyrelsesmedlem. 

Vi vil gerne sige Jytte en stor tak for den helhjertede indsats, hun har ydet gennem 
årene. Vi ønsker hende Guds velsignelse over fremtiden!

Glædeligvis er der en anden til at tage over! Brødremenigheden har valgt Anna 
Svennesen, ligeledes bosiddende i Christiansfeld. Anna er netop blevet valgt ind i 
Ældsterådet i Brødremenigheden. 

Anne Svennesen er uddannet lærer fra Tønder Statsseminarium i 1982, og har 
bl.a. en familieterapeutisk efteruddannelse. Hun har arbejdet som lærer og familie-
behandler i forskellige sammenhænge og bl.a. undervist elever med særlige behov 
og forskellige diagnoser. Senest som underviser på STU (Særligt Tilrettelagt Ung-
domsuddannelse) i Haderslev frem til 2017, hvor hun gik på efterløn.

Vi byder Anna hjertelig velkommen i bestyrelsen og ser frem til et godt og kon-
struktivt samarbejde.

Jens Peter Rejkjær, 
General- og missionssekretær
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MISSIONS-
FEST TIL 
AUGUST
Pga. uvisheden om de gæl-
dende restriktioner i forårets 
genåbningsfaser er missionsfe-
sten udskudt til søndag den. 29. 
august. Her håber vi på, at den 
kan afvikles under så »norma-
le« forhold som muligt. 

Dagen begynder kl. 10.00 med 
festgudstjeneste i Brødremenig-
hedens kirke, hvor sognepræst 
Niels Nymann Eriksen prædi-
ker. Programmet fortsætter med 
nyt fra BDMs arbejde samt ge-
neralforsamling med fremlæg-
gelse af årsresultatet for 2020.

KORTTIDS-
MISSIONÆR
Sognepræst Robert Strandgaard 
Andersen, Hjordkær, rejser først 
i august tre måneder til Tanza-
nia som korttidsmissionær. Han 
har fået orlov fra præstegernin-
gen i Danmark i perioden. 

  Robert og hans familie har 
tidligere været udsendt af BDM 
i årene 2005-2009. Her undervi-
ste han på bibelskolen i Sikonge 
og på Brødrekirkens teologiske 
universitet i Mbeya. 

  Robert skal i Tanzania af-
holde seminarer i flere byer og 
undervise præster og evange-
lister

Jytte Schmidt Anna Svennesen
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BDMUU
”Livet i Sikonge er stille og 

roligt, fredfyldt og rigtig dejligt. Vi bor tæt 
sammen med missionærfamilien og fungerer nærmest som et 

lille kollektiv, omringet af de sødeste afrikanere, der hjælper os med at 
passe huset, lave mad og vaske vores tøj. 

Vores hverdag består af at passe og undervise de tre dejlige missionærbørn; 
Eskil, Vilfred og Halfdan - Frederiks opgave er, at undervise Vilfred og Halfdan 
mens Christina og Linnea passer Eskil. Frederik har i samarbejde med drengene 
indrettet, dekoreret og malet et klasselokale hvor deres daglige undervisning 

foregår. Eskil derimod, går i den lokale Cheke Chea, sammen med 10 andre børn 
i 4-årsalderen, hvor Linnea og Christina også er ansat som ”madammer” – det 
er sjovt og spændende, men også udfordrende at opleve den afrikanske kultur og 

undervisningsform på nært hold. 
I vores fritid nyder vi den stille og rolige stemning med gode bøger, podcast og 

gåture til bjerget, der ligger lige i vores ”baghave”. Udover den skønneste udsigt, 
som man kan se fra bjerget, har vi både været heldige at se marabou-storke, 
en skildpadde og såmænd også aber! Generelt nyder vi vores tilværelse som 

volontører i Sikonge og føler os meget velsignede over, at det er muligt 
for os at være afsted, på trods af corona-situationen.” 

Hilsen fra Frederik, 
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Lærer søges til missionærbørn
Familien Toldam Korsgård er rejst til Sikonge som missio-
nærer, og i den forbindelse søger vi en lærer, lærerstuderen-
de eller student fra september 2021.
Du skal undervise Halfdan (12) og Vilfred (10) og indgå i 
livet tæt på en udsendt familie.
Det vigtigste er, at du brænder for at være sammen med 
børn – og har lyst til at udvikle dig, lære fra dig og er moti-
veret for at undervise dem dagligt på hhv. 4. og 6. klassetrin. 
Vi søger som udgangspunktet en, der kan se sig selv i opga-
ven 1-1½ år frem. 
Er du nysgerrig eller vil du vide mere? 
Så kontakt general- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær.

Generalforsamling i 
BDMs Unge

Den 8. marts 2021 var det 
endnu en gang tid til den årlige 
generalforsamling i BDMs 
Unge. I år måtte den dog, 
som så meget andet, afholdes 
online. Det holdt dog ikke en 
flok BDMU’ere fra at deltage i 
generalforsamlingen, hvor det 
forgangne år blev drøftet, og 
der blev set frem mod et nyt år, 
med forhåbninger om snart at 
kunne afholde arrangementer 
igen. 

Vi måtte på generalforsam-
lingen sige farvel til Anne 
Møller og Kristina Østergaard 
Kristensen, som begge trådte 
ud af bestyrelsen. En stor 
tak skal lyde for deres enga-
gement og arbejde i BDMs 
Unge. På generalforsamlingen 
blev Signe Hjort Thomsen, 
Christina Vejen Knudsen og 
Emily Anna Dobson valgt ind. 
Vi byder dem alle hjertelig vel-
kommen og ser frem til et godt 
samarbejde.

Linnea og Christina, volontører i Sikonge



LÆS MERE PÅ BDM-DK.DK >

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

AF ROBERT STRANDGAARD ANDERSEN
   

Sådan skriver Paulus. Gud kan vi 
kende, fordi vi kender hans søn. Intet 
af hans væsen er skjult, og intet skal 
vi gætte på. Derfor skal vi fortælle om 
Jesus. Ved at fortælle om ham, fortæller 
vi om Gud, og derfor siger Paulus også 
samme sted: Vi kan se den usynlige 
Gud ved at se hans søn. At Gud møder 
os i sin søn, giver sønnen ret til at bære 
navnet Immanuel, som betyder Gud er 
midt iblandt os. Det fejrer vi i julen

Sønnen bærer så også navnet Jesus, 

som betyder Herren Frelser. Han åben-
barede sig ikke bare som PR for noget, 
vi ikke kan få del i. Han har skabt mu-
lighed for forsoning gennem påskens 
hændelser. Han døde for os for at vi 
skal gå fri. Det skal vi også fortælle om.

Åbenbaringen af Guds væsen og 
forsoningen giver dog ingen mening 
uden troen på det, og pinsens hændel-
ser fortæller, hvordan Gud overbeviser 
mennesker om at Guds søn er netop 
både Immanuel og Jesus, en der åben-

Robert Strandgaard Andersen er sognepræst i Hjordkær i Sønderjylland og gift med Britta. De har fem børn. Fra 2005-2009 
var han udsendt af BDM bl.a. som underviser på bibelskolen i Sikonge. Til efteråret rejser han igen til Tanzania som korttids-
missionær i tre måneder ifm. en orlov fra præstetjenesten.

»Det var nemlig Guds plan og vilje at åbenbare hele sit guddommelige væsen gennem sin Søn, og Gud skabte gennem hans 
død på korset mulighed for fred og forsoning mellem sig selv og alt på jorden og i Himlen«. (Kol 1, 19-20)

VI KENDER GUD GENNEM SØNNEN!

barer Guds vilje, og en som forsoner 
os med Gud. Ånden gør det levende. 
Pinsen viser os, at Gud gør almindelige 
mennesker i stand til at vidne om julens 
og påskens betydning.

Derfor driver vi mission. Vi er udru-
stede til at vidne om Jesus, så men-
nesker i Danmark, Tanzania, Congo, 
Albanien og andre steder må vide, at 
Guds væsen kan kendes fuldt ud, og at 
vi kan have fællesskab med ham. 

OPLEV OBERAMMERGAU I 2022
I samarbejde med Felix Rejser arrangerer BDM en uforglemmelig tur og ferie til passionsspillet i Oberammergau i dagene 
19.-26. juli 2022. Grib muligheden for at opleve det unikke passionsspil, kom tæt på Jesu lidelseshistorie og rejs videre til 
Brødremenighedens rødder i Prag (Jan Hus) og Brødremenighedsbyen Herrnhut. Rejseledere er Erik Baun og Knud Elmo 
Knudsen.

Der er 40 pladser og alle er velkomne. Ring 75 92 20 22 (Felix Rejser) eller læs mere på www.felixrejser.dk/rejser/509/


